
  بل مثله شيء؛ إذا عطل كل نص يدل على نفي املماثلة؛ حينئذ صار كل ممثل معطال واهللا أعلم.

  يف آية الكرسي وأخذنا فوائدها؛ كلها؟ نعم؛ طيب. ناقشناأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. سبق أن 

فيها فوائد أيضا تظهر للمتأمل غري الذي أخذناه من قبل وينبغي أن يتأمل اإلنسان فيها أكثر؛ ألن فيها فوائد 

   سنحت على البال أكثر مما أخذناها .

  )) ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يقول اهللا عزوجل: ((

))  في الدين (( )) امسها؛ و إكراه عمل إن؛ و(( )) ال نافية للجنس تعمل ال إكراه في الدين أوال اإلعراب ((

)) أي متيز؛ واجلملة هنا ترتبط مبا قبلها يف املعىن يف  تبين )) (( قد تبين الرشد من الغي خربها؛ وقوله: ((

  التعليل أي أا كالتعليل ملا سبق.

    فقدوما ا؛ مجلة:(( ز )) فعل الشرط جم يكفر )) من شرطية؛ و(( فمن يكفر بالطاغوت وقوله: (( 

)) جواب للشرط؛ واقرتنت الفاء جبواب الشرط ألنه ال يصلح أن يكون شرطا؛ وابن مالك رمحه اهللا  استمسك

  يقول يف األلفية:

  شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل     واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل           

ن اجلواب بالفاء؛ وقد مر علينا بيت ذكرت فيه اجلمل فهنا قد لو أنك قلت: إن قد ما يصح؛ وهلذا وجب اقرتا

  اليت تقرتن بالفاء إذا كانت جوابا للشرط يقرأه علينا األخ مصطفى ؟

  "وقد وبلن وبالتنفيس  اسمية طلبية وبجامد   وبما "    

  " وبما وبقد وبلن وبالتنفيس- هينكم هذه األشياءلال ت -  وبما"   

)) إعراا كما سبق بأن ال نافية للجنس وانفصام امسها؛ وهلا اجلار   انفصام لهاال  طيب هذه قد.وقوله: (( 

   وارور خربها.

)) وهذه اجلملة كما نشاهد نفي؛ لكن هل هي مبعىن  ال إكراه في الدين باملعاين فيقول اهللا عزوجل: (( مث نبدأ 

: إا مبعىن النهي؛ أي ال تكرهوا أحدا على دين اهللا؛ وعلى هذا القول قيل: إا النهي؟ أو أا خرب حمض ؟ فقيل

منسوخة؛ وقيل: بل خمصوصة؛ قيل إا منسوخة بآيات اجلهاد؛ وقيل خمصوصة بآيات اجلزية؛ والذين قالوا بأا 

عىن النهي؛ أما إذا خمصوصة اختلفوا هل هي عامة؟ أو يف أهل الكتاب فقط ؟ هذا على القول بأن النفي هنا مب

    قلنا: بأن النفي خرب حمض، أي أن اهللا خيرب بأنه لن يكره أحد على الدين ألنه سيدخل الدين خمتارا بدليل قوله: 

)) فاألمر واضح؛ واإلنسان مىت نظر يف الدين نظرة فاحص بعلم وعدل فإنه سيختار  قد تبين الرشد من الغي ((

على هذا فيكون خرب حمضا، مفاده أن الناس لن يدخلوا يف دين اهللا تعاىل الدين دين اإلسالم دون غريه؛ و 



مكرهني؛ بل سيدخلون خمتارين؛ ألن الرشد بني والغي بني؛ وكل إنسان عاقل فإنه سوف يكون يف الرشد دون 

اللة الغي؛ ألن هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة؛ أي األمرين أوىل؟ الظاهر أن الثاين أوىل؛ ألنه يدل د

دين اإلسالمي دين الفطرة الذي ال ميكن أن خيتاره أحد على وجه اإلكراه؛ بل ال خيتاره إال وهو الناصعة على أن 

  منقاد له مقتنع به.

أما على األول فقلت لكم: إن العلماء اختلفوا هل اآلية منسوخة؛ أو حمكمة؛ أو هي خمصوصة؛ وعلى القول 

و عام؛ والذي يظهر من األدلة على القول بأا للنهي أا خمصوصة بالتخصيص هل هو خاص بأهل الكتاب؟ أ

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا  ألن اإلنسان؛ ألن غري املسلمني جمربون على اإلسالم أو بذل اجلزية أو املقاتلة ((

ب حتى يعطوا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتا

))؛ عرفتم؟ ؛ وما هو دين احلق؟ الذي بعث به الرسول عليه الصالة والسالم كما  الجزية عن يد وهم صاغرون

))؛ وإمنا نبهت على ذلك لئال يقول أهل الكتاب  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال تعاىل: ((

  الرسول عليه الصالة والسالم.إم على حق؛ وليسوا على حق بل هم على باطل بعد أن بعث 

بذل اجلزية والبد؛ طيب إذا نقول: اآلية عامة لكنها خمصوصة، أي أننا نقول: أكرهوا الكفار على اإلسالم أو 

فإن أبوا فإم يقاتلون؛ وهكذا كان النيب عليه الصالة والسالم إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أمره ذه اخلصال 

بوا فاجلزية؛ فإن أبوا فالقتال والبد؛ ألن الكافر مهما كان إذا بقي على كفره فسيكون ضد الثالث؛ اإلسالم فإن أ

اإلسالم بقدر ما يستطيع؛ وال تظن أن كافرا يكون سلما لإلسالم أبدا إال خوفا من اإلسالم؛ وإال فإنه سيسعى  

وتعاىل قال إم أعداء لنا؛ كل جهده على إخراج الناس من النور إىل الظلمات مهما كان؛ ألن اهللا سبحانه 

  والعدو ال ميكن أن يسعى لصديقه خبري أبدا ما عاش .

سيدخله خمتارا إذا نظر فيه بعدل بل طيب أما على القول الثاين وهو أن هذا الدين ال ميكن أن يدخله أحد كارها 

يء فقال العقل ليته مل يأمر وعلم، إذا نظر فيه بعدل وعلم فإنه لن خيتار غريه؛ فهذا الدين اإلسالمي ما أمر بش

  به، وال ى عن شيء فقال العقل ليته مل ينه عنه.

  )) اإلكراه مبعىن اإلرغام على الشيء. ال إكراه وقوله: ((

مل اآلية معىن ثالثا وهو أن هذا الدين عفا عما يفعله اإلنسان مكرها؛ وأن معىن تفإن قلت: أال ميكن أن حت 

  دين نعم ؟اآلية: ال أثر لإلكراه يف ال

   )) . قد تبين الرشد من الغي فاجلواب: هذا وإن كان حيتمله اللفظ من بعد لكن ما بعده مينعه وهو قوله: ((



)) الدين يطلق على العمل ويطلق على اجلزاء، يطلق على العمل وعلى اجلزاء؛ أما إطالقه  في الدين وقوله: ((

))؛ وأما إن الدين عند اهللا اإلسالم  ))؛ (( اإلسالم ديناورضيت لكم  على العمل ففي مثل قوله تعاىل: ((

)) أي يوم اجلزاء؛  وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ((إطالقه على اجلزاء فمثل قوله تعاىل: 

إال املراد به أيش؟ اجلزاء و  )) ال إكراه في الدين وهنا (( وقد قيل: كما تدين تدان؛ يعين كما تعمل جتازى؛

ل هنا ااإلسالم ؟ دين اإلسالم بالشك؛ ف عمل؟ العمل، املراد به العمل؛ مث هل املراد به كل دين ؟ أو دينال

   .للعهد الذهين، للعهد الذهين يعين الدين املفهوم عندكم أيها املؤمنون وهو دين اإلسالم

؛ وكلما جاءت من بعد تبني  متيز)) هنا ضمنت معىن  تبين )) ((قد تبين الرشد من الغي  وقوله عزوجل: ((

تميز؛ ألن تبني من حيث املدلول املطلق أو من حيث مطلق املدلول إمنا تدل على الوضوح، الفإا مضمنة معىن 

تدل على الوضوح؛ تبني الصبح، تبني األمر وما أشبه ذلك أي اتضح؛ لكن عندما تأيت من فإا تضمن معىن 

  التميز أي متيز هذا من هذا .

ولكن اهللا حبب إليكم اإليمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان  اهللا تعاىل: (( قال

))؛ فالرشد هنا مبعىن حسن املسلك وحسن التصرف؛ أن اإلنسان يتصرف تصرفا حيمد  أولئك هم الراشدون

سوء املسلك؛ بأن يسلك النجاة؛ وأما الغي فهو ضد الرشد وهو  ه؛ وذلك بأن يسلك الطريق الذي بهعلي

اإلنسان ما ال حيمد عليه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة هذا هو الغي؛ مباذا تبني؟ تبني الرشد من الغي بعدة طرق؛ 

أوال بالكتاب؛ فإن اهللا سبحانه وتعاىل فرق يف هذا الكتاب العظيم بني احلق والباطل والصالح والفساد والرشد 

)) كل شيء؛ فهذا من أقوى طرق البيان؛ تبني أيضا بسنة النيب  تبيانا لكل شيءونزلنا عليك الكتاب  والغي ((

لفاظه اليت تشكل ففسرت أ هبينت القرآن ووضحترسول عليه الصالة والسالم لى اهللا عليه وسلم؛ فإن سنة الص

 إشار يه من تكميالت يكون القرآننص؛ وكذلك وضحت جممالته ومبهماته؛ وكذلك بينت ما فوال تعرف إال ب

)) فهذا  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إليها وتكملها السنة؛ قال اهللا تعاىل: ((

  أيضا من طرق البيان، بيان الرشد من الغي؛ 

ة الطريق الثالث: هدي النيب عليه الصالة والسالم وسلوكه يف عبادته ومعاملته ودعوته؛ فإنه ذه الطريق العظيم

  حسن اإلسالم وتبني الرشد من الغيتبني للكفار وغري الكفار 

الرشد من الغي سلوك اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم، خلفاء الراشدون ويف مقدمتهم به الطريق الرابع مما تبني  

اخللفاء األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى؛ فإن بطريقتهم بان اإلسالم واتضح؛ وكذلك من كان يف عصرهم 

يف عهد علي بن من الصحابة على سبيل اجلملة ال التفصيل فإنه قد تبني بسلوكهم الرشد من الغي؛ وإن كان 



طالب رضي اهللا عنه وكثري من خالفة عثمان دخل يف الدين من دخل فحصل ما حصل من الفنت؛ لكن الشك 

إن عصورهم خري عصور؛ هذه الطرق األربع تبني فيها الرشد من الغي؛ فمن دخل يف الدين يف ذلك الوقت فقد 

   .بل على األصح من هذا الباب ؛دخل من هذه النافذة

 ؛والرمح؛ هذا إمنا يقوله أعداء اإلسالم ، إن الدين انتشر بالسيفومل يصب من قال: إن الدين انتشر بالسيف 

يريدون أن جيعلوا املسلمني أمة مستعمرة قهرت بالغلبة ال مبا هي عليه من الدين واألخالق؛ ولذلك من تأمل 

  .ذلك اإلسالم الذي هو الرشد الذين دخلوا يف دين اإلسالم عرف أم إمنا دخلوا عن رغبة يف

  إذا كانت هذه األربعة هي الطرق فلننظر اآلن هل لدينا يف هذا العصر طريق يتبني به الرشد من الغي؟ 

  : نعمالطالب

  ما هو؟ :الشيخ 

  : الكتاب والسنة الطالب

؛ ليس عليه؟ أبدالكن هل حنن حقيقة ألقينا الكتاب والسنة بني يدي الناس على ما هم  ؛الكتاب والسنة: الشيخ

ب الناس إليه؛ أكثر ما يدعوا بعض الدعاة الكفار من الناحية اليت يسموا الناحية ذهناك تفسري واضح للقرآن جي

غري العلمية البحتة كعلم الفلك وعلم التشريح وما أشبه ذلك؛ واحلقيقة نعم أنا ال أنكر هذه الطريقة وال أقول إا 

لكين أريد أن يدخل الناس أو يدعى الناس من جهة أخرى، من جهة عبودية اهللا جمدية هي جمدية ونافع بالشك؛ 

عزوجل وحترير القلب من عبودية كل خملوق؛ حىت يكون اإلنسان موحدا هللا عزوجل قبل أن يكون معظما آلياته 

وحترير القلب اليت أو دعها هذا الكون؛ لذلك لو أننا عرضنا اإلسالم معرضا صحيحا بإفراد العبودية هللا عزوجل 

من عبودية أي خملوق؛ من عبودية النفس، عبودية الشيطان، وعبودية اإلنسان لكان هذا هو احلقيقة املعرض 

الصحيح الذي يعلق القلب مبن؟ باهللا عزوجل؛ لكن عندما نعرض هذه اآليات الكونية اليت يسموا العلمية، 

ة ما هو علم الطبيعة؛ علم الطبيعة ال ننكر أن يكون والعلم احلقيقي الذي جيب أن يكون علما هو علم الشريع

علما لكنه علم قاصر بالنسبة إىل علم الشريعة؛ وهلذا حق بأهل العلم علم الشريعة أن يسمى هم أهل العلم؛ وأن 

ة من احلكم البالغ اال يطلق العلم إال على علم الشريعة؛ أقول إننا إذا نظرنا إىل علم الطبيعة وما أودع اهللا فيه

؛ لكن هذا غري كاف، هذا غري  ا بة وهي حتقيق الربوبية وتوحيد الر والقدر الباهرة فإننا نظرنا من زاوية ناقص

كاف؛ فالبد من أن ننظر إىل الزاوية األخرى اليت جاءت ا الرسل؛ وهي العبودية واأللوهية ألا هي األصل؛ 

لكنه ال يعبده ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد إذا عرف قدرة وماذا ينفع اإلنسان إذا اعرتف بأن هناك خالقا حكيما 

اهللا الباهرة وحكمته البالغة مبا ركب من طبائع البشر وفيما خلق يف أجسامهم من دقائق املخلوق وكذلك يف 



ما خلق نفسه وال جاء صدفة؛ البد له من خالق عظيم قادر سلفي ماذا يفيد؟ نعم هذا صحيح الكون العلوي وال

صار ضارا عليك، صار ضرر هذا العلم أكرب من نفعه؛  هما يكفي هذا؛ إذا أقررت بذلك ومل تعبد حكيم؛ لكن

ت إىل ئفأنا أقول يف الواقع أن طرق تبني الرشد اآلن بالنسبة للمسلمني ضعيفة جدا؛ ما بينوا الرشد للناس؛ إ

الرشد؛   عن ةوغريب ةالرشد ؟ بعيد من ةريبقمن الرشد؟ وإال  ةيف األسواق ويش جتده؟ بعيداآلن معاملة الناس 

تتبع النساء بكذب، خيانة، حلف كاذب، كلمات نابية حىت يف األسواق؛ إيت مثال يف شذوذ بعض الناس 

ومغازلتهن واالفتتان ن هذا أيضا شذوذ عظيم؛ يعين من يرضى كما جاء يف مسند أمحد من يرضى أن أحدا 

كنت ال ترضى أن يفعل بأهلك ملاذا تفعله بأهل الناس؟ أي يفعل بأهله هذا؟ ال أحد يرضى؛ طيب كيف إذا  

فرق، أليس هذا انتكاس؟ أقول أليس هذا انتكاسا ؟ بلى انتكاس عظيم؛ وهل هذا رشد؟ أبدا؛ فنحن إذا عرضنا 

 الدين اإلسالمي ذا العرض أعتقد أننا مل نبني للناس بأفعالنا الرشد من الغي؛ ما قيمة كلمة تقال يف حمفلللناس 

ى اإلسالم ا ويبني أوامر اإلسالم؛ ولكنك إذا طلعت من هذا املسجد أو من هذا احملفل أو يف مسجد ويثىن عل

عند عتبة هذا املكان جتد ما يناقض هذا القول؛ ويش القيمة؟ اآلن أناس كفار قد يكونون متهيئني للدخول يف و 

ا إم يبقون على كفرهم مع إخالصهم يف عملهم وقالو  اإلسالم لكن إذا نظروا إىل معاملة املسلمني امشأزوا

  خري من أن يكونوا كهؤالء املسلمني؛ فاآلن بيان طرق الرشد كم قلنا؟  الدنيوي

  أربعة:الطالب

كلها كانت متوفرة يف عهد النيب عليه الصالة والسالم وخلفاء الراشدين؛ لكن مع األسف مع طول الزمن : الشيخ

مة؛ ولكن املشكل كل امنها؛ الكتاب والسنة واحلمد هللا باقية وستبقى إىل يوم القيوبعد العهد انطمست كثري 

املشكل هو العمل، العمل التطبيقي الذي يتبني به رشد اإلسالم من غيه هذا هو الذي ننشده اآلن، ونناشد 

الغي ويتميز به؛ أما إخواننا طلبة العلم أن حيرصوا بقدر اإلمكان على نشر هذا الرشد العظيم الذي يتبني به من 

حىت يكون  أن نأيت هنا حنضر ونقرأ هذا طيب الشك لكن جيب أن نطبق هذا عمليا يف أنفسنا ودعوة يف غرينا؛

قوا أن الناس إذا قاموا على علم صحيح، إذا قاموا على علم صحيح فإن العلم الصحيح للعلم فائدة وأثر قائم؛ وث

أن نبني طلبة العلم يدورون العلم نعم؟ ؛ هلذا جيب علينا حنن  يئونحمبب للنفوس، حمبب للنفوس هم بأنفسهم جي

للناس بقدر املستطاع الرشد من الغي؛ الصدق والكذب، األول رشد والثاين غي؛ الوفاء والغدر؟ األول رشد 

ألول والثاين غي؛ األمانة واخليانة؛ األول رشد والثاين غي؛ أخذ احلق كامال من الناس والتفريط يف حقوقهم ا

غي هذا؟ األول عدل ال بأس إنك تأخذ حقك من الناس كامال ما يقال لك ال؛ لكن كونك  هرشد؟ أو كل

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم  (( حق الناستبخس تأخذ حقك كامال و 



 )) وفسرنا كلمة:  الرشد ة (()) فسرنا اآلن كلم تبين الرشد من الغي طيب (( )) نعم؟ أو وزنوهم يخسرون

   .وقد علمتم أن موقع اجلملة مما قبلها تعليلية يف املعىن...)) وبينا طرق متييز الرشد من الغي الغي ((

  )) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى النفصام لهاقال تعاىل: (( 

)) الكفر يف اللغة مأخوذ من السرت، مأخوذ من السرت ومنه مسي  من يكفر بالطاغوت هذا أيضا رشد وغي؛ ((

  الكفرة وأظن ياسر يعرف الكفرة؟ 

   زراع: الطالب

...بعد ايش ؟أنت من أهل جند ما يسمى عند العامة بالكافور؛كلكم ياسر اليوم. الكفرة ال الكفرة  : الشيخ

)) كم يسرت الثمر  والنخل ذات األكمامم (( ما تعرفون النخل إذا أطلع أول ما يطلع ؟ ما يف كِ  تعرف هذا

يسمى هذا كفرة كذا؟ ألنه ساتر؛ فالكفر يف األصل مأخوذ من السرت ألن اإلنسان الكافر سرت نعمة اهللا عليه؛ 

)) والكفر بالطاغوت هو جحد الطاغوت وإنكاره، جحده وإنكاره حبيث  فمن يكفر الطاغوت فهنا يقول: ((

  ال.ال يقبل منه صرفا وال عد

فما هو الطاغوت ؟ الطاغوت فسره ابن القيم رمحه اهللا بتفسري شامل وأصله من الطغيان وهو جماوزة احلد قال اهللا 

)) أي زاد، زاد عن احلد؛ ألن املاء الذي أغرق اهللا فيه  إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية تعاىل: ((

ل: قاقيم رمحه اهللا البال؛ فالطغيان هو الزيادة؛ ابن الكفار بنوح جتاوز احلد حىت وصل إىل ما فوق قمم اجل

الطاغوت: كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ من معبود أو متبوع أو مطاع؛ كل ما جتاوز 

 :به العبد حده من معبود؛ فاألصنام إذا طواغيت؛ ألن اإلنسان جتاوز به حده يف العبادة من معبود؛ متبوع

مطاع األمراء الذين أو األحبار والرهبان؛ ألن اإلنسان جتاوز م احلد يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا؛ 

أي نعم أو يأمرون بسلطتهم التنفيذية ما هي بسلطتهم التشريعية؛ العلماء بسلطة الشرع واألمراء بسلطة النفوذ 

هم فهو قد عبد الطاغوت؛ إذا من يكفر بالطاغوت يعين من كفر التنفيذ؛ فهؤالء ثالثة؛ كل شخص جتاوز احلد في

األصنام صح؟ دقيقة من كفر باألصنام؛ من يكفر بالطاغوت من كفر بأحبار ورهبان السوء صح؟ من يكفر ب

طيب إذا هذا الكفر بالطاغوت؛ الكفر مبا  بالطاغوت من كفر بأمراء السوء الذين يأمرون مبعصية اهللا كذا؟ نعم

دون اهللا؛ الكفر بكل عامل سوء يأمر خبالف شرع اهللا؛ الكفر بكل أمري سوء يلزم خبالف شرع اهللا عبد من 

   .عزوجل؛ هذا الطاغوت؛ الذي يكفر ذا وال يكفي الكفر؛ ألن الكفر ختلي وعدم والبد من إجياد

)) اإلميان باهللا يتضمن أربعة  يكفر )) يؤمن باهللا؛ يؤمن باجلزم عطفا على قوله: ((ويؤمن باهللا  اإلجياد قوله: (( 

  البد من هذا  ؛أمور: اإلميان بوجوده؛ واإلميان بألوهيته؛ واإلميان بربوبيته؛ واإلميان بأمسائه وصفاته


